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 أصناف الدالالت

، ألن املعاني مبسوطة إلى غير غاية، وممتدة إلى غير أن حكم املعاني خالف حكم ألالفاظ –حفظك هللا  –اعلم      

 . وأسماء املعاني مقصورة معدودة، ومحصلة محدودة نهاية،

أولها اللفظ، ثم : وجميع أصناف الدالالت على املعاني من لفظ وغير لفظ، خمسة أشياَء ال تنقص وال تزيد    

ِنصبة، والنصبة هي الحال الدالة، التي تقوم مقام تلك ألاصناف  إلاشارة، ثم العقد، ثم الخط، ثم الحال التي تسمى

ِصر عن تلك الدالالت، ولكل واحد من هذه الخمسة صورة بائنة من صورة  صاحبتها، وحلية مخالفة لحلية  وال 
َ
ق

ُ
ت

 ... أختها، وهي التي تكشف لك عن أعيان املعاني في الجملة ، ثم عن حقائقها في التفسير

نكب إذا تباعد الشخصان، و    
َ
بالثوب وبالسيف، وقد يتهدد فأما إلاشارة فباليد وبالرأس وبالعين والحاجب وامل

وإلاشارة واللفظ شريكان، ونعم العون . رافع السيف أو السوط، فيكون ذلك زاجرا ومانعا رادعا، ويكون وعيدا وتحذيرا

وفي إلاشارة بالطرف والحاجب وغير . هي له، ونعم الترجمان هي عنه، وما أكثر ما تنوب عن اللفظ، وما تغني عن الخط

رفق كبير ومعونة حاضرة، في أمور يسترها بعض الناس من بعض، ويخفونها من الجليس وغير ذلك من الجوارح، م

وحسن إلاشارة باليد والرأس من تمام حسن البيان ... الجليس، ولوال إلاشارة لم يتفاهم الناس معنى خاص الخاص

 .باللسان

كتابه من فضيلة الخط وإلانعام بمنافع  قد قلنا في الداللة باإلشارة، فأما الخط فمما ذكر هللا عز وجل في    

وقالوا (...  3،5: العلق" )اقرأ وربك ألاكرم الذي علم بالقلم علم إلانسان ما لم يعلم : " الكتاب، قوله لنبيه عليه السالم

 ...  اللسان مقصور على القريب الحاضر، والقلم مطلق في الشاهد والغائب

ون اللفظ والخط، فالدليل على فضيلته، وعظم قدر الانتفاع به، قول وأما القول في العقد وهو الحساب د    

(... 69: ألانعام" )فالق إلاصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم : " هللا عز وجل

عز -نيا ملا فهموا عن هللا والحساب  يشتمل  على معاٍن كثيرة، ومنافع جليلة، ولوال معرفة العباد بمعنى الحساب في الد

معنى الحساب في آلاخرة، وفي عدم اللفظ وفساد الخط، والجهل بالعقد فساد جل النعم وِفقدان جمهور  -وجل  

، ومصلحة ونظاما
ً
 . املنافع، واختالل كل ما جعله هللا ـ عز  وجل  ـ لنا قواما

اليد، وذلك ظاهر في خلق السموات وألارض، وفي كل  وأما النصبة فهي الحال الناطقة بغير اللفظ واملشيرة بغير   

فالداللة التي في املوات الجامد، كالداللة التي في الحيوان . صامت وناطق، وجامد ونام، ومقيم وظاعن، وزائد وناقص

رة وعلى قدر وضوح الداللة وصواب إلاشا... فالصامت ناطق من جهة الداللة والعجماء معربة من جهة البرهان. الناطق
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